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ROZPIS
Mistrovství České republiky družstev ve skocích na trampolíně 2021
31.10.2021 Liberec
Trampolíny Liberec z.s.
Ředitel závodu:
Miroslav Patrman
Místo konání:
Trampolínové centrum Orionka, Jizerská 250, Liberec
Datum konání:
neděle 31. října 2021
Přihlášky: do 25.10.2021 elektronicky na https://gis.gymfed.cz.
Do přihlášky v samostatném bloku uvedete také rozhodčí, do poznámky přihlášky dále
uvedete trenéry, vedoucí a všechny další zúčastněné osoby ve výpravě oddílu. Trenéři by
měli být registrovanými trenéry ČGF.
U každého závodníka vyplňte do Poznámky družstvo (A, B, C, …) a startovní pořadí
v družstvu (A/1, A/2, A/3, …).
Kategorie: smíšená 3-4 členná družstva složená ze závodníků od 13ti let včetně (2008 a starší).
Účast: závodníci s českým občanstvím nebo s dlouhodobým pobytem na území České republiky
registrovaní v ČGF, kteří absolvovali lékařskou prohlídku ne starší 1 roku (včetně data
konání soutěže).
Startovné: 2‘000,- Kč za družstvo.
Covid-19 (Ochranná opatření se mohou dále upravovat a měnit.)
 Všichni účastníci jsou povinni dodržovat ochranná opatření MZDR proti nákaze COVID-19
a Manuál Covid-19 ČGF, který bude rozeslán nejpozději 5 dní před soutěží. Vedoucí a
trenéři jednotlivých výprav zodpovídají za členy svých výprav.
 Do haly mohou vstupovat pouze řádně přihlášení závodníci, trenéři, rozhodčí, vedoucí
jednotlivých výprav, přihlášené doprovázející osoby a dále organizátoři, funkcionáři a
zaměstnanci ČGF a další osoby se souhlasem ředitele závodu, lékaře nebo zástupce
ČGF.
 Všichni účastníci jsou povinni při příchodu předložit vyplněný a podepsaný formulář
Selfreporting Covid-19 a testy nebo doklady o očkování nebo prodělaném onemocnění
Covid-19 podle platného mimořádného opatření MZDR.
 Pořadatel vede evidenci osob účastnících se sportovního akce pro potřeby případného
epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví a tuto evidenci uchovává po
dobu 30 dnů ode dne konání akce.
 Závod proběhne bez diváků.
Technická ustanovení:
Závod se organizuje podle Soutěžních předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně pro
rok 2021.
- Závodníci v kvalifikaci cvičí 2 volné sestavy a lepší se počítá, pro hodnocení družstva
se počítají 3 lepší sestavy z lepších sestav členů družstva.
- Do finále z kvalifikace postupuje 5 nejlepších družstev, nejvýše 2 družstva z jednoho
oddílu. Každé družstvo pro start ve finále určí 3 závodníky a pořadí, ve kterém budou
startovat.
Pořadatel:

Sportovní gymnastika - Skoky na trampolíně - Akrobatická gymnastika - Aerobik - TeamGym - Parkour - Všeobecná gymnastika

KT/53/21
Vítězem je družstvo, které získá nejvyšší součet bodového hodnocení všech 3 finalistů
družstva.
Omezení obtížnosti (závodníci 13-16 let / 2005-2008): obtížnost jednotlivých prvků je
omezena na 1.8 bodu, zacvičené prvky s vyšší obtížností získají hodnocení 1.8 bodu.
-

Nářadí: 2 trampolíny Eurotramp Ultimate s plachtami 4x4 mm a dále 1 rozcvičovací trampolína
Eurotramp s plachtou 4x4 mm v rozcvičovacím prostoru.
Rozhodčí a náhradníci:
VR
Hanáček Radek (ROŽ)
SEK
Trampolíny Liberec (LBC)
1

Štefaniková Jana (LTM)

2

Zwingerová Hana (KAM)

3

Juříčková Petra (ROŽ)

4

Řehořová Martina (ŽIŽ)

5

Wágnerová Lenka (ODV)

6

Doleželová Kateřina (LBC)

7

Mišáková Marie (OLO)

8

Růžičková Magdalena (KAM)

Hanáček Radek (ROŽ)
SEK/PC Opalecká Lucie (LBC)
Křenková Lucie (ROŽ), Dostál Petr OLO), Veličková Michaela (OLO), Schmidt
Bohumil (KAM), Topič Jan (ŽIŽ), Kelnar Lubomír (ODV), Bendová Daniela
(LBC), Hrudová Soňa (LBC)
Rozhodčí, kteří se nebudou moci MČR žactva 2021 zúčastnit, prosím o omluvu obratem na
trampoliny@gymfed.cz.
HDTS
N

Náklady: ČGF hradí rozhodčím nezbytné náklady (cestovné, ubytování, nezbytný test Covid-19).
Cestovné: Vnitrostátní jízdné do Liberce a zpět - autobus, vlak 2. třídy ekonomická varianta. Při
použití auta cestovné ve výši 2,50 Kč/km/auto, při souběhu maximálně jedno auto.
Závodní karty: zaslat vyplněné do pátku 29.10.2021 14.00 hodin na trampoliny@gymfed.cz
nebo odevzdat do sekretariátu závodu v neděli 31.10.2021 do 09.00 hodin. Za nedodržení
termínu odevzdání závodní karty udělí vrchní rozhodčí penalizaci jeden bod u první volné
sestavy.
Náklady: hradí vysílající složka.
Ubytování: Nebude hromadně zajišťováno, každý oddíl si zajišťuje sám.
Stravování: Nebude hromadně zajišťováno.
Předběžný časový rozvrh (bude upřesněn podle přihlášek):
neděle 31.10.2021 08.30 - 09.50
volný trénink
- 09.00
odevzdání závodních karet
09.30
porada vedoucích a rozhodčích
10.00 - 16.30
MČR družstev
- 10.00-14.30 kvalifikace
(15 min. rozcvičení před každou startovní skupinou v kvalifikaci)

- 15.00-16.30 finále
Časový rozvrh rozcvičení a soutěží bude upřesněn podle počtu přihlášených. V
rozcvičovacím prostoru bude 1 rozcvičovací trampolína.

Vladimír Z e m a n v.r.
předseda KT ČGF
Přílohy :
 Závodní karty

